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    الحركة التى تتكرر بانتظام على فترات متساویة   الحركة الدورية         
  

   الحركة الموجیة -٢ الحركة االھتزازیة         - ١من أمثلة الحركة الدوریة       * 
                                   

    احلركة االهتزازية


  مفهوم الحرکۀ االهتزازیۀنشاط یوضح 
  " قرشا ٢٥فئة "  عملة معدنیة - سم ٣٠ خیط طولة -قلم  :األدوات 

   كون بندوال بسیطا بربط أحد طرفى الخیط فى منتصف القلم والطرف اآلخر فى العملة المعدنیة :الخطوات 
  لم بالید الیسرى واجذب العلملة جھة الیمین ثم اتركھا امسك الق" الجسم المھتز                "

  یتحرك الجسم المھتز ذھابا وإیابا بانتظام على جانبى موضع سكونھ  * :المالحظة 
  مقدار إزاحة الجسم المھتز على جانبى موضع السكون یكون متساوى فى كل دورة            * 
  مكن عند مرورة بموضع السكون وتقل باالبتعاد عنھ  سرعة الجسم المھتز تكون أكبر ما ی           * 

  الحركة التى یحدثھا الجسم المھتز على جانبى موضع سكونھ على فترات زمنیة متساویة  :االستنتاج 
  

  

  الحركة الدوریة التى یحدثھا الجسم المھتز على جانبى موضع الحركة االهتزازية           
       سكونھ بحیث تتكرر حركتھ على فترات زمنیة متساویة                           

  

  حركة األرجوحة والشوكة الرنانة و الزنبرك و الوتر المشدود : مثال * 
  
  

  

   ²)السرعة  ( x الكتلة ½= طاقة الحركة * 
  طاقة حركة البندول تتناسب طردیا مع كتلتھ ومربع سرعتھ * 

  "اقة حركتھ والعكس صحیح كلما ازدادت سرعة البندول تزداد ط* " 







 

 

 

  ألنھا تتكرر بانتظام على فترات زمنیة متساویة على جانبى موضع سكونھا  : الشوكة الرنانة اھتزازیة* 
لعبة النحلة لیست اھتزازیة : على جانبى موضع سكونھاألنھا ال تتكرر
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    ألنھا تعكس أمواج المیكروویف  
   بیانیا الحرکۀ االهتزازیۀتمثیلنشاط یوضح 

   قلم- مسمار تعلیق - ثقل - زنبرك -شریط ورق أملس ملفوف حول بكرتین  :األدوات 
   ثبت القلم فى الثقل المعلق فى إحدى طرفى الزنبرك -١ :طوات الخ

   علق الطرف اآلخر للزنبرك بحیث یكون سن القلم مالمسا -٢           
  الشریط الورقى لمنتصف                

   اجذب الثقل ألسفل ثم اتركة مع لف الشریط الورقى بانتظام   -٣           
   على الشریط الورقى تكون شكل منحنى :المالحظة 

  تمثل الحركة االھتزازیة بیانیا بالمنحنى الموضح بالشكل :االستنتاج 
           

  تعتبر الحركة التوافقية البسيطة أبسط صور الحركة االهتزازية ) ملحوظة ( 
  إزاحته فيها سرعة الجسم المهتز تناسبا عكسيا مع مقدار تتناسب                                      و

                                         بعيدا عن موضع سكونه 
 

  صور الحركة االھتزازیة  تمثل أبسط   ألنھا


  

   مفاهيم مرتبطة باحلركة االهتزازية 



  سم المھتز بعیدا عن موضع سكونة  أقصى إزاحة یصنعھا الج  سعة االهتزاز      
                         

 " م "تقدر سعة االھتزاز بوحدة المتر * 
 

  "  متر½" سم ٥٠أى أن أقصى إزاحة یحدثھا الجسم المھتز بعیدا عن موضع سكونھ تساوى


  حركة التى یصنعھا الجسم المھتز عندما یمر بنقطة ما ال      االهتزازة الكاملة   
  د                            فى مسار حركتھ مرتین متتالیتین فى إتجاه واح

  
  تتضمن االھتزازة الكاملة * 

   ب - أ -  ج - أ -ب :    یعبر عنھا بالصورة 
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  زمن الذى یستغرقة الجسم المھتز فى عمل اھتزازة كاملة ال "  ز"      الزمن الدورى 
                         

  " ث " بوحدة الثانیة " ز  "یقدر الزمن الدورى* 
 

   ثانیة ٠٫٣  أى أن الزمن الذى یستغرقة البندول فى عمل اھتزازة كاملة یساوى 
 

   ثانیة ٠٫٥=   أى أن الزمن الدورى للجسم المھتز 

  
  
  
  
  
  
  


  ھتزازات الكاملة التى یحدثھا الجسم المھتز فى الثانیةعدد اال"  ت"      التردد 
                         

  " Hz"بوحدة الھیرتز "  ت "یقدر التردد * 
 

   كاملة  اھتزازة٣٠٠= أن عدد االھتزازات الكاملة التى تحدثھا الشوكة الرنانة فى الثانیة الواحدة  أى 
x  
  نسبة إلى العالم األلمانى ھیرتز  ) HZ( یقدر التردد بوحدة الھیرتز * 
    
  التردد یتناسب عكسیا مع الزمن الدورى * 
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 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
   

  

  

  

   

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
 

 

x 

 
 
 

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس : السؤال الثالث 
  ) واحدا صحيحا – مقدارا ثابتا –مقدارا متغيرا ..... (  حاصل ضرب تردد جسم مهتز فى زمنة الدورى يساوى -١

  ) األلومنيوم – السيراميك – الفخار –الزجاج .....   (  من  ال تنفذ أمواج الميكروويف فى األوانى المصنوعة-٢
  ) نصف – ربع – مقدار –أربعة أمثال ( اهتزازة كاملة ......  سعة االهتزازة تعادل -٣
  ثانية ....  ثانية يكون زمنة الدورى ٠,٤ عندما تستغرق سعة اهتزاز بندول بسيط زمنا قدره -٤

                                 )                                                                                                                                                                                                                  ١,٦ – ١,٢ – ٠,٨ – ٠,٤(   
  عند وصوله ألقصى نقطة بعيدا عن موضع ...... تزازية للبندول البسيط تكون سرعته  أثناء الحركة االه-٥

  ) أقل ما يمكن – متوسطة – منتظمة –أكبر ما يمكن (            السكون                                                                                                          
 أجب عن األسئلة األتية : لرابع السؤال ا

–
–


–
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 االضطراب الذى ینتقل ویقوم بنقل الطاقة فى اتجاه انتشاره       الموجة  
 

  مفهوم الحرکۀ الموجیۀنشاط یوضح 
   شوكة رنانة – عود بخار مشتعل – شمعة – سم ٣٠أنبوبة مجوفة طولھا  :األدوات 

   حدى فوھتھا شمعة مشتعلة األنبوبة أفقیا وضع أمام إ ثبت -١ :الخطوات 
   وأمام الفوھة األخرى عود البخور                

     اطرق الشوكة الرنانة وقربھا من عود البخور -٢           
  اھتزاز لھب الشمعة یمینا ویسارا  :المالحظة 

   ظھور دخان عود البخور من الطرف اآلخر لألنبوبة وعدم            
  اھتزاز الشوكة الرنانة تتولد طاقة صوتیة تنتقل عبر األنبوبة من الشوكة الرنانة إلى لھب عند *    :تفساراالس

                الشمعة فى صورة أمواج صوتیة
  جزیئات الھواء "تھتز دقائق الوسط  – بما تحملھ من طاقة –أثناء انتقال األمواج الصوتیة             * 

  فى مواضعھا دون أن تنتقل من مكان إلى آخر "               المختلطة بالدخان
   ویسمى ینشأ عن اھتزاز دقائق الوسط أثناء انتقال الموجة حركة تعرف باسم  :االستنتاج 

             االتجاه الذى تتقدم فیھ الموجة بـ 
  


  اھتزاز دقائق الوسط فى لحظة ما وباتجاه معین حركة الدوریة الناشئة عنال       الحركة الموجية   
 

 
  


   االتجاه الذى تتقدم فیھ الموجة      خط انتشار الموجة    
 
  

وجات    أنواع ا







 

 



 

 

 
  





 اه انتشار الموجةاالضطراب الذى تھتز فیھ جزیئات الوسط عمودیا على اتج  الحركة المستعرضة  
 

 
  


ضطراب الذى تھتز فیھ جزیئات الوسط فى نفس اتجاه انتشار الموجھ  اال    الحركة الطولية      
 
  






 أعلى نقطة بالنسبة لموضع االتزان فى الموجة المستعرضة    القمة    
 

 
  


تعرضةأقل نقطة بالنسبة لموضع االتزان فى الموجة المس      القاع   
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  المنطقة التى ترتفع فیھا كثافة وضغط الموجة الطولیة        التضاغط   
 

 
  


المنطقة التى تنخفض فیھا كثافة وضغط الموجة الطولیة      التخلخل    










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  




 

 

 

 

 

  " الطولية أو المستعرضة " ة االهتزازية مع الحركة الموجية تتشابه الحرك )ملحوظة ( 
  بالشكل المقابل                                        فى أمكانية تمثيل كال منهما

 فى الموجة الطولية   التضاغط فى الموجة المستعرضة يقابلهاالقمة                                        
ى الموجة الطولية   فخلخل الت فى الموجة المستعرضة يقابلهااعالق



 

    ألن الصوت موجات میكانیكیة ال یمكنھا االنتشار فى الفراغ
  یمكنھا االنتشار فى الفراغ بینما الضوء موجات كھرومغناطیسیة  

 

  ألن سرعة إنتشار موجات الضوء أكبر بكثیر من سرعة انتشار موجات الصوت فى الھواء
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وجية   مفاهيم مرتبطة باحلركة ا








  متتالیین ینة بین أى قمتین متتالیتین أو قاعساف   الم   "ل"طول الموجة المستعرضة   
                         





  ة بین مركزى أى تضاغطین أو تخلخلین متتالیینساف     الم" ل" طول الموجة الطولية  
  

 " م" بوحدة المتر "  ل" یقدر الطول الموجى * 
 
 
  


أقصى إزاحة تصل إلیھا جزیئات الوسط المادى بعیدا عن مواضع سكونھا        سعة الموجة      


  "م  " تقدر سعة الموجة بوحدة المتر* 




 

"  م ٠٫٠١"  سم ٢أن أقصى إزاحة تصل إلیھا جزیئات الوسط بعیدا عن مواضع سكونھا تساوى أى 






















































  

    المسافة التى تقطعھا الموجة فى الثانیة الواحدة   "ع " سرعة الموجة     
 


 "ث / م " تقدر سرعة الموجة بوحدة المتر لكل ثانیة  * 

 

 ث /  م ١٠= أن سرعة الموجة  أى 
 

 
  


عدد الموجات الكاملة الحادثة فى الثانیة الواحدة        "ت   " تردد الموجة    
                      

   "Hz"بوحدة الھیرتز " ت  " تردد الموجةیقدر * 
 

 
  


        الزمن الالزم لعمل موجة واحدة "    ز  "    الزمن الدورى للموجة  
                      

  "ث " بوحدة الثانیة " ز" ن الدورى یقدر الزم* 
 

 
  


     تحطم األجسام الزجاجیة عند اتفاق التردد الطبیعى لھا مع تردد    ظاهرة الرنين    
 بشكل كبیر                      مصدر صوتى قریب منھ نتیجة لزیادة سعة اھتزازھا

 

 

بشكل كبیرالتفاقھما فى التردد نتیجة زیادة سعة اھتزاز الكوب   
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 قانون انتشار األمواج 


x
  

   على جمیع أنواع األمواجیمكن تطبیق * 
 
 
 

 



 
  

 العلمى اكتب المصطلح :  السؤال األول
   

  

    

   

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
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     مؤثر خارجى یؤثر على األذن فیسبب اإلحساس بالسمع   الصوت    
 

  

وجية للصوت   الطبيعة ا










  
 

    ألن الصوت موجات میكانیكیة یلزم النتشارھا وجود وسط مادى 
 

    ألن الصوت ینتقل فى الھواء على ھیئة كرات من تضاغطات وتخلخالت مركزھا مصدر الجسم 
 

 أن لھا تردد وطول موجىیطبق قانون انتشار األمواج على جمیع األمواج ومنھا موجات الصوت طالما







  زداد سرعة الصوت فى الهواء عند ارتفاع درجة حرارة الجو ونسبة الرطوبة فيه ت )ملحوظة ( 

                                     فى حين ال تتغير بتغير الضغط الجوى  
  

وجات الصوتية   خصائص ا











 

 

– 

 

 

– 
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  درجة الصوت -١ 
 

 
  


      الخاصیة التى تمیز بھا األذن بین طبقات الصوت الحادة والغلیظة    درجة الصوت    
 

  درجۀ الصوتمفهوم نشاط یوضح 
  " أستیك "  شریط من المطاط - قلمان -كتاب من القطع الكبیر  :األدوات 

  قرب من طرفى الكتاب  اربط شریط المطاط حول الكتاب وضع القلمین أسفل الشریط بال-١ :الخطوات 
   سم من أحد القلمین ثم حرك ھذا الجزء  ١٠ اضغط بسبابة الید الیسرى على الشریط على ُبعد -٢           

                 من الشریط بسبابة الید الیمنى  
   كرر الخطوة السابقة عدة مرات مع تغییر طول الشریط المھتز فى كل محاولة -٣          
   تزداد حدة الصوت الناشئ بنقص طول الجزء المھتز من الشریط :المالحظة 

             تزداد غلظة الصوت الناشئ بزیادة طول الجزء المھتز من الشریط 
یتبعة زیادة فى عدد االھتزازات الكاملة " الوتر " النقص فى طول الجزء المھتز من الشریط    :تفساراالس

 والعكس صحیح" ردد الت" الحادثة فى الثانیة الواحدة 
  بینما  الترددالصوت على تردد مصدرة حیث تزداد حدة الصوت بزیادة " طبقة " تتوقف درجة  :االستنتاج 

  غلظة الصوت بنقص التردد          تزداد



  

           
 
 
 
 
 
 

 

 )تعیین درجۀ نغمۀ مجهولۀ ( 

عجلة سافار
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   الصوت تزداد بزیادة تردد المصدر المحدث" حدة " درجة   ألن 
  


 

 
  
  

  "د " عدد الدورات " / ز "  الزمن بالثانیة x" ت " تردد الصوت " = ن " عدد أسنان الترس 
 =                              ٦٠٠ x سن ١٢٠ = ٣٠٠ / ٦٠   

  

  
 

  ة الصوت شد -٢  
 

 
  


 األصوات الضعیفة والقویة ن بین      الخاصیة التى تمیز بھا األذ  شدة الصوت    
  

 " ²م/ الوات"  " الديسيبل "




  العوامل التى تتوقف عليها شدة الصوت  






 

 
  

  تضعف شدة الصوت تدریجیا بزیادة المسافة بین مصدر الصوت واألذن * 
 
  


  شدة الصوت عند نقطة ما تتناسب عكسیا مع مربع البعد عن مصدر الصوت     قانون التربيع العكسى  
 

 

 

  ناسب عكسیا مع مربع المسافة بین األذن ومصدر الصوت شدة الصوت تت  ألن 
 

 
  

  بمرور الوقت" المسطرة المھتزه " قل سعة اھتزاز مصدر الصوت ت* 
 
  

 

لمسطرة والتى تقل بمرور الوقت   شدة الصوت تتناسب طردیا مع مربع سعة اھتزاز ا   ألن 
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  الصندوق الرنان یعمل على زیادة مساحة السطح المھتز وما بداخلة من ھواء * 
 
  

 

 تزداد بزیادة مساحة السطح المھتز   المكتب یعمل على زیادة مساحة السطح المھتز وشدة الصوت  ألن 



 
 

  

  صوت المنبھ  تقل كثافة الھواء عند تشغیل مخلخلة الھواء مما یسبب ضعف * 
 
  

 

  نظرا النخفاض كثافة الھواء فوق قمة الجبل  
 

  كسید الكربون  ألن كثافة الھواء أقل من كثافة غاز ثانى أ
  ینتقل فیھ وشدة الصوت تضعف بنقص كثافة الوسط الذى  



 
 

  

 شدة الصوت عندما یكون اتجاه انتشار أمواجھحركة الریاح
 *كون اتجاه انتشار أمواجھ  شدة الصوت عندما ی حركة الریاح   
 

    لحمایة األذن من أثار الضوضاء 
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   نوع الصوت -٣ 
 

 
  


  رھا      الخاصیة التى تمیز بھا األذن األصوات من حیث طبیعة مصد    نوع الصوت    
                       حتى ولو كانت متساویة فى الدرجة و الشدة  

 
 

  

  ـ  تعرف بال فإنھا تعطى یصدر عن * 
  تتكون من   فإنھا تعطى  عنیصدر  *

  

  


      نغمة أساسیة مصحوبة بنغمة توافقیة  ة    النغمة المركب  
 

 
  


 

  


   النغمات المصاحبة للنغمة األساسیة وھى أعلى      النغمات التوافقية    
  وأقل منھا فى الشدةمنھا فى الدرجة                                

  

 

  الختالف النغمات التوافقیة المصاحبة للنغمة األساسیة الصادرة من كل منھما   


  

وجات الصوتية تبعا لتردداتـمقارنة    هاا





 

  بقطط والكالات التى یسمعھا ال  ألن مدى األصوات التى یصدرھا اإلنسان یقع فى نطاق مدى األصو
 

   كیلو ھیرتز١٢٠  ألنھا تصدر أصواتا یصل ترددھا إلى 


  


    ) كیلو ھیرتز ٢٠:  ھیرتز ٢٠(  ترددھا بین یتراوح      أمواج سمعية    
  



  )   ھیرتز ٢٠(      یقل ترددھا عن   أمواج دون سمعية    
  

  األمواج المصاحبة لھبوب العواصف التى تسبق سقوط األمطار: مثال * 
  



  )   كیلو ھیرتز ٢٠(    یزید ترددھا عن   أمواج فوق سمعية    
  

  الخفاشولفین و الدو رھا جھاز السوناراألمواج التى یصد: مثال * 
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  تطبيقات حياتية للموجات فوق السمعية





 

   المجاالت الطبية * 
   تفتیت حصوات الكلى والحالب دون إجراء عملیات جراحیة -١
  ضخم غدة البروستاتا فى الذكر ومدى تأثیرھا على المثانة  تشخیص ت-٢
   الكشف عن األورام السرطانیة -٣

  صناعيةالمجاالت ال
  تعقیم المواد الغذائیة والماء واللبن حیث تمتاز بقدرة فائقة فى القضاء * 
          على بعض أنواع البكتریا ووقف نشاط بعض الفیروسات  

  حربيةالمجاالت ال
  ف عن األغام األرضیة للكش* 

 

 

 
 

 

لقدرتھا الفائقة فى القضاء على بعض أنواع البكتریا ووقف نشاط بعض الفیروسات   


 
  

 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
     

   

  

  

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
 
 

 

 علل لما يلى : لث لثاالسؤال ا
  ؟اختالف صوت البيانو عن صوت الكمان حتى لو اتفقا فى الدرجة و الشدة  -١

   ؟استخدام الموجات فوق السمعية فى تعقيم اللبن  -٢
   ؟الصوت المنتقل فى الهواء يكون أقل شدة من الصوت المنتقل فى غاز ثانى أكسيد الكربون -٣
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 ارتداد موجات الصوت إلى نفس الوسط عندما تقابل سطحا عاكسا       نعكاس الصوت ا  
 
 

  إثبات قانونى انعکاس الصوتنشاط یوضح 
   أنبوبتان من الورق – منضدة – لوح من الفلین –لوح من الخشب  :األدوات 

             المقوى بداخل إحداھما موبایل 
  یمینا ویسارا " أ "  تحریك األنبوبة مع" ب"ثبت األنبوبة  -١ :الخطوات 

                  على المنضدة حتى سماع أوضح صوت
  كرر الخطوة السابقة عدة مرات مع تغییر الزاویة المحصورة  -٢           

  ولوح الفلین فى كل محاولة " ب "                بین األنبوبة 
  تغیر مستواھا األفقى ألعلى بحیث ی" ب "  حرك األنبوبة -٣          
  یسمع أوضح صوت عند تساوى زاویة السقوط مع زاویة االنعكاس *  :المالحظة 

  "  ب " عدم سماع صوت عند تغییر المستوى األفقى لألنبوبة            * 
  لقانونین تخضع الموجات الصوتیة عند انعكاسھا :االستنتاج 

 
 
  


 زاویة االنعكاس=    زاویة السقوط ول لإلنعكاس فى الصوت        القانون األ

 
 
 
 
 
 
  

  الشعاع الصوتى الساقط والشعاع الصوتى المنعكس      لإلنعكاس فى الصوتثانى  القانون ال
  والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس                                                       

 تقع جمیعھا فى مستوى واحد عمودى على السطح العاكس                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


       خط انتشار الموجة الصوتیة الساقطة باتجاه السطح العاكس    الشعاع الصوتى الساقط    
 قوط                                     ویالمسة عند نقطة الس

 
  


  بعیدا عن السطح العاكس      خط انتشار الموجة الصوتیة المرتدة   الشعاع الصوتى المنعكس   
                                       والخارجة من نقطة السقوط  

 
 
  


   الزاویة المحصورة بین مسار الشعاع الصوتى الساقط والعمود    زاوية سقوط الشعاع الصوتى      
 المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس                                            

  

   الزاویة المحصورة بین مسار الشعاع الصوتى المنعكس والعمود زاوية انعكاس الشعاع الصوتى     
 المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس                                          
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صفر= زاویة االنعكاس =   ألن زاویة السقوط  
 

 

صدى الصوت  


   ظاھرة تكرار سماع الصوت األصلى نتیجة انعكاسھ   صدى الصوت      
  

  شروط سماع صدى الصوت
  وائط والجدران المرتفعة أو الجبال أو المسطحات المائیة  وجود سطح عاكس كبیر متسع كالح-١
   ثانیة ٠٫١أال تقل الفترة الزمنیة بین سماع الصوت األصلى وصداه عن  -٢
   م ٣٤ أال تقل المسافة عن -٣


 

   ثانیة ٠٫١  ألن احساس أذن االنسان بصوت ما یستمر بعد انقطاعة لمدة 
 

   ثانیة ٠٫١حتى ال تقل الفترة الزمنیة بین سماع الصوت األصلى وسماع صداه عن   
  وھو أقل زمن تستطیع فیھ أذن اإلنسان أن تمیز صدى الصوت 

 

 

  

 

 

 
 

  

  تطبيقات حياتية لصدى الصوت



 
 

تعيين سرعة الصوت فى الهواء : ١ 

  ى الھواء باتباع الخطوات التالیة تتم عملیة حساب سرعة الصوت ف* 
  الوقوف بعیدا عن حائل كبیر ثم إصدار صوت باستخدام قطعتى خشب -١
   تسجیل الزمن بالثانیة بین لحظتى إصدار الصوت وسماع الصدى -٢
   تكرار ما سبق عدة مرات لتعیین متوسط قیمة الزمن -٣
  : یمكن حساب سرعة الصوت من العالقة * 
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ركيز الصوتت : ٢ 


     ظاھرة تجمع الموجات الصوتیة فى بؤرة سطح مقعر    تركيز الصوت     
                      مما یزید من قوة ووضوح الصوت المسموع  

 

 

  قویة الصوت وزیادة وضوحھ  لتركیز األصوات فى نقاط معینة مما یؤدى إلى ت
 

  ألن األسطح المقعرة تجمع الموجات الصوتیة فتزید من شدتھا ووضوحھا 

 

  لتركیز األصوات البعیدة فتتفادى أخطار الحیوانات المفترسة 

 

  لكبر وتقعر صیوان أذنھ بشكل یعمل على تركیز األصوات 
 

 

تقدير أعماق البحار ومناطق تجمع أسراب األسماك : ٣ 

    وظیفتھ إصدار موجات فوق سمعیةیثبت فى قاع سفن المالحة * 
  عن قاع البحر  الستقبال الموجات المنعكسة بعد ارتدادھا   وجھاز 

  یمكن حساب عمق البحر * 
  : من العالقة "بعد سرب السمك "  
   

 

 

  
  

 

الكشف عن عيوب الصناعة : ٤ 

  قد تحدث كوارث فى حالة عدم اكتشاف وجود شروخ فى بعض األجزاء * 
    المعدنیة كأنابیب نقل الغاز الطبیعى أو أجزاء فى المفاعالت النوویة 

  روخ والثقوب والفقاعات الھوائیة والمناطق التى لم یكتمل   یمكن الكشف عن الش
  لحامھا بإمرار موجات فوق سمعیة على المادة المراد فحصھا 
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الفحوصات الطبية : ٥ 

  یر من الفحوصات الطبیة وفى تحدید ُتستخدم الموجات فوق السمعیة فى الكث* 
    نوع جنس الجنین وحالتھ الصحیة إعتمادا على اختالف أجزاء الجسم المختلفة 

    فى قدرتھا على عكس الموجات فوق السمعیة 
 

ى قدرتھا على عكس الموجات فوق السمعیة   إعتمادا على اختالف أجزاء الجسم المختلفة ف 



 

 

ھا تصدر موجات فوق سمعیة وتعید استقبالھا بعد انعكاسھا على الفریسة فتحدد موقعھا وتصطادھا بسھولة ألن  

 

 وتعید استقبالھا" كیلو ھیرتز ١٠٠ : ٥٠" ألنھا تصدر موجات فوق سمعیة  
  فتحدد موقعھا وتتفادى االصطدام بھا بعد انعكاسھا على العوائق

 

  إلضعاف شدة األصوات المزعجة الناشئة عن اھتزاز الغسالة  


 
  

 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
     

   

  

  

  أكمل العبارات التالية   : ؤال الثانى الس
 
 

 

 علل لما يلى : لث السؤال الثا
   ؟أذن ثعلب الفنك كبيرة ومقعرة  -١

  ؟ ال تصطدم الدالفين بالعوائق المائية أثناء السباحة  -٢
   ؟حدوث الصدى متر كشرط ل١٧يجب اال تقل المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس عن  -٣
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    المسافة التى یقطعھا الضوء فى الثانیة الواحدة   سرعة الضوء     
  


 

 
  
  

  " ز " زمن ال" / ف " المسافة " = ع "  سرعة الضوء 
   ألف كم٣٩٠=  كم ³ ١٠ x ٣٩٠=  متر ^ ١٠ x ٣٫٩ = ١٫٣ x)  ^ ١٠ x ٣ (=  ز  xع =  ف 

 

  

  حتليل الضوء األبيض


  

  تعتبر الشمس المصدر الرئیسى للطاقة الضوئیة على سطح األرض * 
 تحلیل الضوء األبیضنشاط یوضح 

  حھ الالمع  على سطح منضدة بحیث یواجھ سطCDضع قرص مدمج  :الخطوات 
             مصدرا للضوء األبیض كأشعة الشمس

     ألوان على وجھ القرص الالمع ٧ُیشاھد  :المالحظة 
  یتكون الضوء األبیض من خلیط من سبعة ألوان تعرف بألوان الطیف  :االستنتاج 

  )البنفسجى ، النیلى ، األزرق ، األخضر ، األصفر ، البرتقالى ، األحمر ( وھى 





  م١٩٠٠مانى ماكس بالنك فى عام قد أثبت العالم األ* 
    أن طاقة موجة الضوء مكونة من كمات من الطاقة ُتعرف بـ 
  أن طاقة الفوتون تتناسب طردیا مع تردد موجة الضوء       

=x




 



 

  

 

 تردد فوتون الضوء األحمر أقل من تردد فوتون الضوء البرتقالى  ألن
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  ء خاللة ونرى األجسام خلفھا بوضوح یسمح بنفاذ الضو              وسط شفاف*
  

  مثل الھواء والماء النقى

*  

  ال یسمح بنفاذ الضوء خاللھ وال نرى األجسام خلفھا              وسط معتم
  

  مثل ورق الشجر واللبن
  

  یسمح بنفاذ جزء من الضوء ویمتص الجزء اآلخر                  وسط شبه شفاف
                غیر واضحة األجسام خلفھا ونرى                             
  مثل الزجاج المصنفر 

 

 

  ألن ضوء الشمس من األمواج الكھرومغناطیسیة التى یمكنھا االنتقال فى الفراغ  
 خلیط من سبعة ألوان    ألنھ عبارة عن 

 

  ألن العسل األسود وسط معتم ال یسمح بنفاذ الضوء خاللھ 
 

اذ الضوء خاللھ  ألن زیادة ُسمك الوسط الشفاف یقلل من نف
 

الھواء وسط شفاف یسمح بنفاذ الضوء خاللھ بینما الحائط وسط معتم ال یسمح بنفاذ الضوء خاللھ  ألن 
 

  ألن الزجاج المصنفر وسط شبھ شفاف 
  

  انتقال الضوء ىف خطوط مستقيمة


  

  إثبات قانونى انعکاس الصوتنشاط یوضح 
   قطع صلصال - كروت من الورق المقوى ٤ :األدوات 

   قلم ضوئى -          لوح من الورق األبیض 
  س الكیفیة اصنع ثقبا جانبیا فى ثالثة كروت بنف-١ :الخطوات 

   ثبت الكروت األربعة بالصلصال على لوح الورق -٢           
  على أن تكون الثقوب على استقامة واحدة األبیض                

  " أ "  توجیھ ضوء القلم الضوئى إلى ثقب الكارت -٣          
  " د "  تتكون بقعة ضوئیة على الكارت :المالحظة 
  ة السابقة بعد زیادة مساحة ثقوب الكروت   تكرار الخطو-٤          
   تزداد مساحة البقعة الضوئیة  :المالحظة 

  للیسار قلیال " ب "  تكرار ما سبق مع تحریك الكارت -٥          
  "  ب " بینما تكونت على الكارت " د "  ال تتكون بقعة ضوئیة على الكارت :المالحظة 

ُسمكھا مادى الشفاف على ھیئة خطوط مستقیمة یمكن التحكم فى ینتقل الضوء فى الوسط ال :االستنتاج 
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  شدة االستضاءة


  

  مفهوم شدة االستضاءةنشاط یوضح 
   متر من سطح حائط فى غرفة ١قف على ُبعد  -١ :الخطوات 

                 مظلمة ووجھ ضوء مصباح الجیب نحوه
   المسافة كرر الخطوة السابقة عدة مرات مع زیادة -٢           

     متر فى كل محاولة ١               بمقدار 
  سجل مالحظاتك على العالقة بین مساحة البقعة  -٣           

   المتكونة على الحائط  ومقدار المسافة بینك وبین الحائط              
  زداد مساحة البقعة الضوئیة المتكونة على الحائط  ت:المالحظة 

  عد مصدر الضوء عنھ بالرغم من عدم تغیر قوة إضاءة المصباحبزیادة ُب           
  عند زیادة المساحة بین مصدر الضوء والحائط   :التفسير

           تقل كمیة الضوء الساقطة على وحدة المساحات من السطح 
تقل شدة استضاءة السطح بزیادة المسافة بینھ وبین مصدر الضوء والعكس صحیح  :االستنتاج 


  

الواحدةكمیة الضوء الساقطة عمودیا على وحدة المساحات من السطح فى الثانیة             شدة االستضاءة 



  

  تتناسب شدة استضاءة سطح ما تناسبا عكسیا                      قانون التربيع العكسى فى الضوء 
ة بین السطح ومصدر الضوء                                                 مع مربع المساف





 
  

 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
  

 

   

  

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
 
X 

  

  علل لما يلى :لث السؤال الثا
  ؟يعتبر ضوء الشمس ضوءا مركبا  -١

   ؟ عدم رؤية الشوائب التى قد توجد فى العسل األسود  -٢
  ؟ طاقة فوتون الضوء األحمر أقل من طاقة فوتون الضوء البرتقالى   -٣
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  انعكاس الضوء
  

 



  وسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا   ارتداد موجات الضوء إلى نفس    انعكاس  الضوء     
  

ألن الضوء یسیر فى خطوط مستقیمة وال ینفذ خاللھا  
  

  نوعا انعكاس الضوء
  

  
 


     ترتد األشعة الضوئیة فى اتجاه واحد    االنعكاس المنتظم     
   مصقول                             عندما تسقط على سطح

  

   استانلس- "فویل" شریحة ألومنیوم رقیق   -مرآة مستویة : مثال 
  

 



     ترتد األشعة الضوئیة فى عدة اتجاھات    االنعكاس غير المنتظم     
                                     عندما تسقط على سطح خشن

  
  

   الصوف-    قطعة من الجلد- ورقة شجر : مثال 
 

  بینما المرآة المتسخة تعكس الضوء بشكل غیر منتظم ألن سطح المرآة النظیفة یعكس الضوء بشكل منتظم 
 

  دن المصقولة تنعكس فى اتجاه واحد   ألن الضوئیة الساقطة على المعا
     صفحة كتاب تنعكس بشكل غیر منتظم فى جمیع االتجاھات بینما الساقطة على  
  

  قانونا االنعكاس ىف الضوء
  

 إثبات قانونى انعکاس الضوءنشاط یوضح 
   قلم لیزر – منقلة –مرآة مستویة  :األدوات 

  مستویةآة فة مر ضع المنقلة فى وضع عمودى على حا-١ :الخطوات 
                  موضوعة أفقیا على سطح منضدة

  وجھ شعاع ضوء قلم اللیزر بحیث یالمس سطح المنقلة -٢         
  "أ "  ویسقط على المرآة عند نقطة السقوط °٣٠         عند الزاویة 

  سجل زاویة انعكاس الشعاع الضوئى -٣        
  رات وعین فى كل مرة زاویة االنعكاس المقابلة لھا  غیر زاویة السقوط عدة م-٤        

   تتغیر زاویة االنعكاس تبعا لتغیر زاویة السقوط بحیث تكون مساویة لھا دائما  :المالحظة 
          °٩٠ اجعل مستوى المرآة یمیل على مستوى المنقلة بحیث ال تكون الزاویة بینھما -٥        

  نعكاسھ لقانونین یعرفا باسم قانونا االنعكاس فى الضوء  یخضع الضوء فى ا -١  :االستنتاج
   الشعاع الساقط عمودیا على سطح عاكس یرتد على نفسھ -٢          

                ألن زاویة السقوط تساوى زاویة االنعكاس تساوى صفر 
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         خط انتشار الموجة الضوئیة الساقطة باتجاه    الشعاع الضوئى الساقط    
 ویالمسة عند نقطة السقوطالسطح العاكس                                      

 
  


      خط انتشار الموجة الضوئیة المرتدة بعیدا عن    الشعاع الضوئى المنعكس   
 رجة من نقطة السقوط  والخاالسطح العاكس                                       

 
 
  


      الزاویة المحصورة بین مسار الشعاع الضوئى الساقط والعمود  زاوية سقوط الشعاع الضوئى     
                                            المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس 

  

  مسار الشعاع الضوئى المنعكس والعمود  الزاویة المحصورة بین زاوية انعكاس الشعاع الضوئى     
                                          المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس 

  

 

صفر = زاویة االنعكاس =   ألن زاویة السقوط 
  

   انعكاس الضوءتطبيقات تكنولوجية على
  

 

جهاز البيرسكوب : ١ 

   یستخدم فى الغواصات لمشاھدة ما یجرى فوق سطح الماء -١  
   فى مشاھدة األحداث التى تجرى خلف جدار أو حاجز -٢  
   فى مراقبة التفاعالت الكیمیائیة الخطیرة فى المعمل-٣  
  س ضوء يمكن قياس المسافة بين األرض والقمر عن طريق انعكا) ملحوظة ( 

  شعاع ليزر يوجه من األرض إلى سطح عاكس موضوع على سطح القمر                                      
                              /  ز xع = ف : من العالقة                                     

    
 

األياف الضوئية : ٢ 
  

  طبیة المستخدمة تدخل األلیاف الضوئیة فى المناظیر ال* 
     فى تشخیص بعض األمراض وإجراء بعض العملیات 

     الخطیرة بدون جراحة باستخدام أشعة اللیزر  
  

  انكسار الضوء
  

  
 


      تغیر مسار الضوء عند انتقالھ من وسط شفاف إلى    انكسار  الضوء     
  لضوئیة فى الكثافة امختلف عنھ وسط شفاف آخر                        

  
 



     قدرة الوسط الشفاف على كسر األشعة الضوئیة    الكثافة الضوئية للوسط      
 

 

  إلختالف سرعة الضوء فى الھواء عنھا فى الزجاج 
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 انکسار الضوءمفهوم نشاط یوضح 
   الزجاج السمیك على ھیئة متوازى مستطیالت قطعة من :األدوات 
   قلم لیزر - منقلة - مسطرة -قلم  - ورقة بیضاء -         

  متوازى المستطیالت على الورقة البیضاء وحدد  ضع -١ :الخطوات 
                  محیطھ بالقلم

  " أ " أسقط شعاعا من قلم اللیزر عند نقطة السقوط  -٢           
        على محیط متوازى المستطیالت وحدد مساره بالقلم          

                 والمسطرة لیمثل الشعاع الساقط 
  الوجھ المقابل لمتوازى المستطیالتعلى " ب " حدد مسار الشعاع الخارج من نقطة  -٣          

   م یمثل الشعاع المنكسربخط مستقی" ب"و " أ"ارفع متوازى المستطیالت وصل بین النقطتین  -٤          
  خط رأسى متقطع یمثل العمود المقام " ب " و " أ " ارسم عند كل من النقطتین  -٥          

   ینحرف مسار الشعاع الضوئى عند انتقالھ من الھواء إلى الزجاج أو من الزجاج إلى الھواء -١  :المالحظة
  " °٣٤٫٥"نكسار ال تساوى زاویة اال" °٦٠" زاویة السقوط -٢           
  " °٦٠"تساوى زاویة الخروج " °٦٠" زاویة السقوط -٣           
   الشعاع الضوئى الساقط یوازى الشعاع الضوئى الخارج -٤           

  تحدث ظاھرة انكسار الضوء عند انتقال الضوء مائال من وسط شفاف  :االستنتاج
   الضوئیة           إلى وسط شفاف آخر مختلف عنھ فى الكثافة

  


   الساقط ضوئى    الزاویة المحصورة بین مسار الشعاع ال     السقوط زاوية 
  فاصلالمقام من نقطة السقوط على السطح الوالعمود                          

  

   كسرى المنضوئ الزاویة المحصورة بین مسار الشعاع ال            االنكسارزاوية 
 فاصلالمقام من نقطة السقوط على السطح الوالعمود                        



  الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئى الخارج         زاوية الخروج     
                         والعمود المقام من نقطة الخروج على السطح الفاصل 

  

  

  قوانني انكسار الضوء
  

  ة ضوئية كالهواء إلى وسطعند انتقال شعاع ضوئى من وسط أقل كثاف* 
  العمود المقام من نقطة     أكبر كثافة ضوئية كالزجاج فإنه ينكسر

  <  السقوط على السطح الفاصل بين الوسطين  
 

    ألن الشعاع الضوئى ینكسر مقتربا من العمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل 
  إلى وسطزجاج  كثافة ضوئية كالكبرعند انتقال شعاع ضوئى من وسط أ* 

  من نقطةالعمود المقام    فإنه ينكسرهواءكثافة ضوئية كالقل   أ
  >وسطين    السقوط على السطح الفاصل بين ال

 

  ألن الشعاع الضوئى ینكسر مبتعدا عن العمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل 
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  الفاصل بين وسطين شفافين سقوط شعاع ضوئى عموديا على السطح عند * 
   مختلفين فى الكثافة الضوئية فإنه ينفذ دون أن يعانى انكسارا

  = =  


  
  
  
  
  

  

 

أى وسط شفاف آخر  ألن سرعة الضوء فى الھواء أكبر من سرعتھ فى 
  

    
  

    
  
  

      
  

  الزاوية احلرجة واالنعكاس الكلى
  

 مفهومى الزاویۀ الحرجۀ واالنعکاس الکلىنشاط یوضح 
   :الخطوات 

   ثبت مصدرا ضوئیا فى إحدى جانبى حوض مملوء بالماء-١
      بحیث یمكن التحكم فى زاویة سقوط الضوء الصادر منھ  

  ع الضوئى  سجل مالحظاتك على مسار الشعا-٢
    °٤٨٫٦    عندما تكون زاویة السقوط أقل من 

   ینكسر الضوء منتقال من الماء إلى الھواء  :المالحظة
    °٤٨٫٦ سجل مالحظاتك على مسار الشعاع الضوئى عندما تكون زاویة السقوط تساوى من -٣

   "°٩٠ة ینكسر بزاوی"ح الفاصل بین الماء والھواء  ینكسر الضوء مماسا للسط :المالحظة
    °٤٨٫٦سجل مالحظاتك على مسار الشعاع الضوئى عندما تكون زاویة السقوط أكبر من  -٤

            ینعكس الضوء مرتدا إلى الماء مرة أخرى     :المالحظة
   فإن زاویة °٩٠" كالھواء "  عندما یكون مقدار زاویة االنكسار فى الوسط األقل كثافة ضوئیة -١  :االستنتاج

لھذا الوسط ُتسمى " كالماء "               السقوط فى الوسط األكبر كثافة ضوئیة 
عندما یسقط الشعاع الضوئى فى الوسط األكبر كثافة ضوئیة بزاویة سقوط أكبر من الزاویة -٢   

 تسمىالوسط الحرجة لمادة ھذا الوسط فإنھ یرتد إلى نفس               


        زاویة سقوط فى الوسط األكبر كثافة ضوئیة تقابلھا زاویة   الزاوية الحرجة     
°٩٠                         انكسار فى الوسط األقل كثافة ضوئیة مقدارھا 



  ضوئیة      ارتداد الضوء عند سقوطھ فى الوسط األكبر كثافة    االنعكاس الكلى     
                             بزاویة سقوط أكبر من الزاویة الحرجة لھذا الوسط
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° 

°٩٠ ینكسر فى الھواء بزاویة انكسار °٤٢الشعاع الضوئى الذى ینتقل فى الزجاج بزاویة سقوط :  أى أن 
 

 مع بقاء تردده ثابتا  إلختالف سرعة الضوء األحمر عند انتقالھ من الھواء إلى الزجاج








 




  

  
    

  ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء
  

  
 

رؤية األجسام فى غير أشكالها الطبيعية  : ١ 

   وكأنھ مكسور – كالقلم – الجسم المغمور جزء منھ فى الماء یظھر* 
     نتیجة انكسار األشعة الضوئیة الصادرة من الجزء المغمور منھ فى الماء

 

وكأنھ مكسورالضوئیة المنكسرة فیبدو القلم   ألن العین ترى امتدادات األشعة     
 

رؤية األجسام فى غير مواضعها الحقيقية : ٢ 

   فى موضع ظاھرى – كالسمك –ُترى األجسام المغمورة فى الماء * 
    مرتفع قلیال عن موضعھا الحقیقى نتیجة انكسار األشعة الضوئیة

    الصادرة عنھا مبتعدة عن العمود المقام حیث ترى العین امتدادات 
  نكسرة    ھذه األشعة الم

 
  ألن العین ترى امتدادات األشعة الضوئیة المنكسرة   
فتبدو السمكة فى موضع ظاھرى مرتفعا عن موضعھا الحقیقى        

 

السراب : ٣ 


    یرة      ظاھرة طبیعیة تحدث فى الطرق الصحراویة وقت الظھ   ظاهرة السراب     
   تبدو فیھا األجسام على جانبى الطریق  - خاصة فى الصیف -                         

                           وكأنھا مقلوبة ألسفل على مسطح خیالى من المیاه
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  )   التفسير ( 
  ارتفاع درجة حرارة الجو یسخن الھواء بتیارات الحمل عند * 

  تلفة فى درجة الحرارة وعند   مكونا عدة طبقات ھوائیة مخ
   تنكسر األشعة- كشجرة -  وجود جسم على الطریق 

    الصادرة عنھ عدة انكسارات متتالیة عند انتقالھا من 
    الطبقات الُعلیا الباردة إلى الطبقات السفلى الساخنة

  مائى    وعند طبقة الھواء الساخنة التى تعلو سطح األرض مباشرة والتى تظھر على ھیئة مسطح 
    یحدث انعكاسا كلیا لألشعة الصادرة من الجسم فتتكون لھ صورة خیالیة معكوسة تقع أسفلھ تماما  

 

    ألن برودة الجو ال تسمح بتكون عدة طبقات ھوائیة مختلفة فى درجة الحرارة 
نكسارات واالنعكاسات الكلیة المسببة للسراب   وبالتالى ال تحدث مجموعة اال

 

  لحدوث مجموعة من االنكسارات واالنعكاسات الكلیة فى طبقات الھواء المختلفة فى درجة الحرارة 
 

   من االنكسارات واالنعكاسات لضوء الشمس عند سقوطھ   لحدوث مجموعة
  أو بللورات الثلج المعلقة فى الھواء یتحلل الضوء على  على قطرات الماء  

    أثرھا إلى قوس من األلوان
 

لتعمل على بقاء الفقاعات مدة أطول فى الھواء  




 
  

 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
  

   

  

  رات التالية   أكمل العبا: السؤال الثانى 
 
 

 

 

 علل لما يلى : لث السؤال الثا
  ؟حدوث ظاهرة السراب فى المناطق الصحراوية وقت الظهيرة  -١

  ؟ الشعاع الضوئى الساقط عموديا على سطح عاكس مصقول ينعكس على نفسه -٢
  ؟ل لألجسام المعتمة  تكون ظال-٣
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    یخرج عادة من أبط ورقة تعرف باسمتنشأ الزھرة من برعم ُیعرف باسم * 

  غالبا ما یحمل الساق عددا من األزھار یطلق علیھا اسم * 
  ویسمى الجزء من الساق الذى یحملھا   

 


      مجموعة األزھار التى یحملھا المحور    النورة    
  
  

  تركيب الزهرة النموذجية
  

  
 



    الجزء المنتفخ فى أعلى عنق الزھرة والذى تترتب علیھ المحیطات الزھریة    التخت      
  

  
 


     الزھرة التى تترتب أوراقھا الزھریة فى أربعة محیطات زھریة    الزهرة النموذجية      





   
   

الكأس: ١     

    وھى یتركب من * 
    تحیط بالزھرة من الخارج

     وظیفتھا*
   

   

التويج: ٢     
  

    غالباذكیة الرائحة وھى یتركب من * 
  وظیفتھا*


   

   

الطلع: ٣     
  

   یتركب من * 
   ینتھى طرفھ بانتفاخ ُیعرف بـ تتكون السداة من و  
 وللمتك فصان بكل منھما حجرتان تحتوى بداخلھا حبوب اللقاح  
  وظیفتھا* 

   
   

المتاع: ٤     
  

  تشبھ القارورة تتكون كل منھا من و یتركب من * 
  لھ فوھة تسمى یتصل بأنبوب یسمى    یسمىمن إنتفاخالكربلة   وتتكون 

  وظیفتھا*
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  جنس الزهرة
  

  

  
 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


    
      لجذب الحشرات التى تقوم بنقل حبوب اللقاح

 

   ألنھا تحتوى على أربعة محیطات زھریة : زهرة نموذجية   
  معا" المتاع"والتأنیث " الطلع" ألنھا تحتوى على أعضاء التذكیر :خنثى    
   

ر فقط وبعضھا اآلخر على أعضاء التأنیث فقط   ألن بعضھا یحتوى على أعضاء التذكی


  

  التكاثر ىف النبات
  

  

  
 

  
  
  
  

  


 
  

   فى النباتات الزھریة حیث تنمو مكونة الثمار وبداخلھا البذور عضو التكاثر الجنسىتعتبر* 


عضاء التكاثر التى تقوم بتكوین البذور داخل الثمارساق قصیرة تحورت بعض أوراقھا لتكوین أ     الزهرة     
  

یتم التكاثر الجنسى فى النباتات الزھریة على خطوتین متتالیتین ھما    * 
   

   

تلقيح الزهرىال: ١ 

 عند نضج حبوب اللقاح ینشق المتك طولیا وتتطایر منھ حبوب اللقاح إلجراء عملیة * 


  عملیة انتقال حبوب اللقاح من متوك األسدیة إلى میاسم الكرابل      التلقيح الزهرى      
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  )أنواع التلقيح الزهرى ( 
  




 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

   ألن أزھاره ال تتفتح إال بعد عملیة اإلخصاب :تلقيح نبات الشعير ذاتيا   
ال تنضج فى وقت واحد المتوك والمیاسم  ألن :تلقيح نبات عباد الشمس خلطيا   
 

   ألن أزھاره وحیدة الجنس : خلطيا الذرةتلقيح نبات   
     وقت واحدالمتوك والمیاسم تنضج فى  ألن :ذاتيا كتان تلقيح نبات ال     

   )طرق التلقيح الخلطى( 
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  عملیة التلقیح التى ُتجرى بواسطة اإلنسان      التلقيح الصناعى      
  

لیسھل تفتحھا بحركة الھواء   
الریاح   إللتقاط حبوب اللقاح التى تنقلھا 
 لتعویض ما یفقد منھا فى الجو  
 ألنھا تقوم بنقل حبوب اللقاح من زھرة إلى أخرى  
 

    لصعوبة إتمام عملیة التلقیح عن طریق الھواء أو الحشرات وللحصول على أجود األصناف
 لتلتصق بأجسام الحشرات الزائرة   

  لمسافات بعیدة بالھواء لیسھل حملھا 


 اإلخصاب: ٢
 

  مع" حبة اللقاح "  نواة الخلیة المذكرة ملیة إندماجع     االخصاب      
    لتكوین الزیجوت "البویضة "                   نواة الخلیة المؤنثة 

 

 إنبات حبۀ لقاحنشاط یوضح 
   میكروسكوب- شرائح وأغطیة زجاجیة – ماء –محلول سكرى مخفف : األدوات 

   ضع قطرة من محلول سكرى مخفف على شریحة زجاجیة وضع علیھا -١ :الخطوات 
                 حبوب لقاح ثم غطھا بغطاء زجاجى

  من الماء قطرة المحلول السكرى بقطرة  كرر الخطوة السابقة مع استبدال -٢           
  صف ساعة  ضع الشریحتین فى مكان مظلم دافئ لمدة ن-٣           
   افحص الشریحتین تحت المیكروسكوب -٤           

   تنبت حبوب اللقاح الموضوعة فى قطرة المحلول السكرى مكونة أنابیب  :المالحظة
             وال تنبت تلك الموضوعة فى قطرة الماء 

 تنبت حبوب اللقاح عند توافر وسط غذاء مناسب كالمحلول السكرى المخفف  :االستنتاج




      تلتصق حبة اللقاح بالمیسم الذى یفرز -١
   یحتوى تبدأ حبة اللقاح فى اإلنبات مكونة  -٢

      على 
   داخل القلم حتى یصل إلى البویضة  یمتد أنبوب اللقاح-٣

  تسمى النقیر    فى المبیض من خالل فتحة 
  النواتان باندماج إحدى  یتحلل طرف أنبوب اللقاح ویحدث -٤
  مكونة بویضة مخصبة  الذكریتان بنواة البیضة   
   عدة انقسامات متتالیة لتكون فى النھایة  ینقسم -٥
  حول جدارویتفى نفس الوقت الذى ینمو فیھ المبیض مكونا     

   ویتحول غالف البویضة إلى      المبیض إلى 
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  ألن المحلول السكرى تتوافر فیھ العناصر الغذائیة الالزمة إلنبات حبوب اللقاح 


      
  
  
  
  
 كما فى یعطىالذى یحتوىالمبیض * 
 كما فى یعطىالمبیض الذى یحتوى* 
 

   المبیض یحتوى على بویضة واحدة :هرة نبات الخوخ فى ز  
 المبیض یحتوى على عدة بویضات:فى زهرة نبات البازالء   

  


 
  



   المختلفة عملیة إنتاج أفراد جدیدة من أجزاء النباتات      التكاثر الخضرى      
   كون للزھرة دورا فى ھذه العملیة                         دون أن ی

  

     -٢   -١ینقسم إلى  التكاثر الخضرى * 
     

   

التكاثر الخضرى الطبيعى : ١   
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  جزء منتفخ من جذر عرضى أو ساق أرضیة یحتوى       الدرنة      
  یایستخدم فى تكاثر النبات خضر على براعم نامیة              

         


   جزء من ساق أو جذر أو ورقة یقطع من نبات بغرض استخدامھ فى عملیة التكاثر الخضرى         العقلة    
    



  جزء من نبات یحتوى على مجموعة من البراعم یثبت على األصل فى عملیة التكاثر بالتطعیم          الطُعم   
    



    بت علیھ الطعم فى عملیة التكاثر بالتطعیمفرع النبات الذى یث      األصل      
  

 

 

    ألن التكاثر بالتطعیم یتم بین األنواع النباتیة المتقاربة فى الصفات فقط
 

  حتى یلتصقا فیتمكن الطعم من التغذى على عصارة األصل
  
     

   

التكاثر الخضرى الصناعى : ٢ 
  

    من أھم الطرق الحدیثة الھامة فى إكثار النباتات خضریا تعتبر عملیة * 


  لحصول من جزء صغیر من أحد النباتات طریقة مستحدثة ل       زراعة األنسجة النباتية      
                                   على أعداد كبیرة منھ تشبھھ تماما 

  
  
  
  
  
  
  



 

مكانیة الحصول من جزء صغیر من نبات على أعداد كبیرة منھ تشبھھ تماما   إل
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 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
  

   

  

  

  

  

  

  

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل لما يلى : لث السؤال الثا
    ؟بتالت التويج لها ألوان زاهية -١

    ؟ أزهار النخيل وحيدة الجنس-٢
    ؟ عدم حدوث تلقيح ذاتى فى أزهار نبات عباد الشمس-٣
  متوك بعض األزهار مدالة للخارج  ؟ -٤

    ؟ زهرة التيوليب زهرة نموذجية خنثى-٥
    ؟ مياسم بعض األزهار ريشية لزجة-٦

  النباتات التى يتم تلقيحها عن طريق الحشرات تنتج حبوب لقاح خشنة ؟  -٧
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   عملیة حیویة تھدف إلى ضمان بقاء واستمرار      عملية التكاثر      
                          أنواع الكائنات الحیة لحمایتھا من االنقراض 

  


 

 

– 

 

 

– 

 

  لضمان بقاء واستمرار النوع 
 

  إلنتاج أفراد متمیزة عن بعضھا 
 



  

  اجلهاز التناسلى ىف الذكر: أوال 
  

  

  

  -٤-٣  -٢       -١یتركب من * 
     

   

 الخصيتان: ١ 

غدتان بیضاویتان
ـ عرف بتقعا داخل كیس جلدى ُی

               إنتاج الحیوانات المنویة -١
              الذى یسمى   إفراز -٢

  المسئول عن المظاھر الجنسیة الثانویة     

  مناطق أخرى من الجسم نمو شعر الوجھ والشارب و-١
        خشونة الصوت  -٢
            نمو األعضاء الجنسیة وكبر حجمھا-٣
   نمو العضالت وتضخم العضالت-٤
 

 

 تجویف الجسم  ألن الحیوانات المنویة التى یفرزھا تكون میتة بسبب ارتفاع درجة حرارة
 

"ةدرجة مناسبة لنضج الحیوانات المنوی"لحفظ درجة حرارتھما أقل من درجة حرارة تجویف الجسم بدرجتین  
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الوعائان الناقالن : ٢ 

 یتصل بكل خصیة أنابیب كثیرة اإللتواءـ عرف بُت
  


    أنابیب كثیرة اإللتواء تتصل بالخصیتان ویتم فیھا   البربخ      
            استكمال نضج الحیوانات المنویة وتخزینھا 

  

ویمتد البربخ فى صورة أنبوب یعرف بـ* 


            نقل الحیوانات المنویة من الخصیتان إلى القناة البولیة التناسلیة
 

    لعدم انتقال الحیوانات المنویة من الخصیتان إلى القناة البولیة التناسلیة
  
     

   

الغدد الملحقة : ٣ 

 ثالث غدد مختلفة تتصل بالجھاز التناسلى للذكر  
-٣-٢-١ وھم      

  

صب إفرازات على الحیوانات المنویة لتكوین سائل قلوى  
یعرف بـ 

  


      سائل قاعدى یتكون من الحیوانات المنویة    السائل المنوى      
ھاز التناسلى الذكرى                        وإفرازات الغدد الملحقة بالج


   تغذیة الحیوانات المنویة    -١
   تدفق الحیوانات المنویة    -٢
  حتى ال تموت أثناء مرورھا فیھ   معادلة حموضة مجرى البول-٣
لمعادلة حموضة مجرى البول    

     
   

القضيب : ٤ 

 عضو یتكون من نسیج اسفنجى تمر بداخلھ القناة البولیة التناسلیة وینتھى بفتحة بولیة تناسلیة   
خروج السائل المنوى باإلضافة إلى البول فى زمنین مختلفین 



  

  نثىاجلهاز التناسلى ىف األ: ثانيا
  

  

  

   عدة أوجھ یختلف تركیب الجھاز التناسلى فى األنثى عنھ فى الذكر فى* 
   أھمھا  
  یتركب من * 

        ١-                                 ٢-  
        ٣-٤-
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 مبيضانال: ١ 

ھما فى حجم وشكل اللوزة المقشورةغدتین كل من
یقعا أسفل التجویف البطنى من الجھة الظھریة

             فیما ُیعرف بـ   البویضات إنتاج -١
   وھما  إفراز -٢
 *الثانویة  المسئول عن المظاھر الجنسیة          
 *الضرورى لحدوث واستمرار الحمل   

  اإلبط والعانة نمو شعر -١
        الصوت  نعومة -٢
           الثدیین نمو -٣
  تراكم الدھون فى بعض مناطق الجسم  -٤
   الدورة الشھریة -٥

   یوم عند األنثى البالغة طالما لم یكن ھناك حمل٢٨كل " الطمث " تتكرر الدورة الشھریة * 
  )  سنة ٥٥ : ٤٥ ( وتنتھى عند )  سنة ١٤ : ١١( تبدأ من سن البلوغ * 
  
  
  
  
  

  
  


      السن الذى یتوقف عنده إفراز البویضات من المبیضان عند اإلناث    سن اليأس      
  
     

   

قناتا فالوب : ٢ 

كل منھما عبارة عن قناة عضلیة مبطنة بأھداب  
             وتبدأ كل منھما بفتحة قمعیة ذات زوائد اصبعیة

 یقعا بالقرب من المبیضان وینتھیان فى الركنین العلویین للرحم
ه الرحم استقبال البویضات الناضجة ودفعھا باتجا

   انقباض وانبساط عضالت جدار القناتین-١ ویساعد فى ذلك             
    حركة األھداب المبطنة لھما -٢                                

 اللتقاط البویضة فى مسیرتھا نحو الرحم    
 لدفع البویضة فى مسیرتھا نحو الرحم    
 

ألن ذلك یمنع انتقال البویضات من المبیض إلى الرحم وبالتالى لن یحدث حمل  
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الرحم : ٣ 

د نمو عضو أجوف كمثرى الشكل ذو جدار عضلى یتمدد عن  
              الجنین ومبطن بغشاء مخاطى غنى بالشعیرات الدمویة 

  عند حدوث الحمل              والتى تكون 
داخل تجویف عظام الحوض بین المثانة والمستقیم یقع 
استضافة الجنین وحمایتھ حتى المیالد -١  

  ن طریق الحبل السرى تغذیة الجنین ع-٢              
  
  


    عبارة عن الشعیرات الدمویة المتالمسة لكل من األم والجنین   المشيمة      
  

   یتصل الجنین بالمشیمة عن طریق * 
 

    لتغذیة الجنین أثناء فترة الحمل عن طریق الحبل السرى 
  

     
   

المهبل : ٤ 

  أنبوب عضلى یمتد من عنق الرحم وینتھى بالفتحة التناسلیة  
یعمل تمدده عند الوالدة على خروج المولود




  

  االخصاب ىف اإلنسان
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ھ من الحركة للوصول إلى البویضة   لیمكن  
 لتولید الطاقة الالزمة للحیوان المنوى    
بسبب ما تدخرة من مواد غذائیة    

  

  االخصاب وتكوين اجلنني
  

  
  

  م الكائن الحى یتكون من خالیا تحتوى سبق لك أن علمت أن جس* 
  المسئولة عن  تحمل   كل منھا على نواة بداخلھا 

    الصفات الوراثیة للكائن الحى  
  تختلف خلیة كل من الحیوان المنوى عن باقى خالیا الجسم فى احتواء* 

    كل منھما على نصف العدد الثابت من الكرموسومات 

   یفرز الذكر أثناء عملیة التزاوج أعدادا ھائلة من الحیوانات المنویة - أ
  نتج األنثى ت البینما تنتقل من المھبل إلى الرحم ومنھ إلى قناة فالوب    
  سوى بویضة واحدة فى الیوم الرابع عشر من بدء الطمث      
  ة فالوب تھاجم الحیوانات المنویة البویضة فى بدایة قنا- ب

  المتماسك للبویضةوتفرز الرأس إنزیمات تفكك الغالف الخلوى      
   یتمكن حیوان منوى واحد من اختراق الغشاء البالزمى للخلیة -ج 
   تحیط الخلیة نفسھا بغالف یمنع دخول أى حیوان منوى أخر   -د 

 

 

 
 

  

  اة البویضة  كرموسوم مع نو٢٣ نواة الحیوان المنوى التى تحتوى على  تندمج-د 
   تحمل  كرموسوم لتنتج بویضة مخصبة ٢٣    التى تحتوى على 

  ) كرموسوم ٤٦(     العدد الكامل من الكرموسومات 
  من قناة فالوب إلى الرحم " الزیجوت " تنتقل البویضة المخصبة  -ھـ 

  لتنغرس فى بطانتھ      
   إلى عدة خالیا متصلة –ة  عدة انقسامات متتالی–م الزیجوت نقسا یتوالى ا-و 

 یحمل صفات مشتركة من األبوین     تتمایز وتستمر فى النمو مكونة  

 

 

 
  
  



   عملیة اندماج نواة الحیوان المنوى مع نواة البویضة لتكوین الزیجوت   اإلخصاب فى اإلنسان       


 أشھر ٩ملیة الوالدة وھى حوالى   الفترة الزمنیة بین عملیة اإلخصاب وع   فترة الحمل        
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  لتفكك الغالف الخلوى المتماسك للبویضة  
 

    لمنع دخول أى حیوان منوى آخر 
 

  "حدوث الحمل "   لتھدم بطانة الرحم وتتمزق الشعیرات الدمویة إذا لم یتم إخصاب البویضة الناضجة 
  
  

  مراحل منو اجلنني
  

     
   

  المرحلة األولى 

 ٦من تكوین الزیجوت إلى نھایة األسبوع الـ     
 س فى التشكل ویكون شبیھا برأس الزواحف     یبدأ الرأ-١  

   تظھر العینین بوضوح-٢                  
   یبدأ القلب فى النبض من األسبوع السادس والذى یمكن مشاھدتھ بجھاز السونار -٣                  

  
     

   

  المرحلة الثانية 

 ١٢ع الـ  إلى نھایة األسبو٧من بدایة االسبوع الـ     
 یمكن تمییز مالمح الوجھ    -١   

   یبدأ تشكل األجھزة التناسلیة-٢                  
   تظھر األصابع فى األطراف -٣                  

  
     

   

  المرحلة الثالثة 

 ٢٢ إلى نھایة األسبوع الـ ١٣من بدایة األسبوع الـ      
 یبدأ نمو العظام -١   

   تنشط الدورة الدمویة -٢                  
     یمكن تمییز جنس المولود بسھولة -٣                  
   تقوى العضالت بشكل یساعد على الحركة -٤                  

                        وھو ما یفسر شعور األم فى ھذة المرحلة بحركة الجنین  
 

    ألن عضالت الجنین تقوى فى ھذه المرحلة بشكل یساعدھا على الحركة 
  
     

   

  المرحلة الرابعة 

 وحتى الوالدة    ٢٣من بدایة األسبوع الـ   
 وقدمیھ   یستطیع الجنین تحریك یدیة-١   

   تكون الرئتان قادرتان على التنفس  -٢                  
     لذا یمكن والدة الطفل فى ھذا العمر ٢٨ یكتمل نمو كافة أجھزة الجسم فى االسبوع الـ -٣                  
   ینقلب وضع الجنین تدریجیا قبل الوالدة لیصبح الرأس باتجاه عنق الرحم -٤                  
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    الكتمال نمو كافة أجھزة الجسم وقدرة الرئتین على التنفس
      

  

  أمراض اجلهاز التناسلى   
  

  

  ُتقسم األمراض المتعلقة بالجھاز التناسلى فى الذكر أو األنثى إلى نوعین  *
 * جنسى مریض أو حامل لمرض ینشأ دون االتصال الجنسى بشخص   
   حمى النفاس، سرطان البروستاتا ،  سرطان الرحم  
 * ینشأ نتیجة االتصال الجنسى بین شخص سلیم وآخر مریض أو حامل لمرض جنسى   
   اإلیدز ، الزھرى ،  السیالن  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

        

     الفترة الزمنیة من بدء العدوى إلى ظھور المرض    فترة حضانة المرض      
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  حمایة األم من اإلصابة ببعض األمراض مثل حمى النفاس  ل
 

  لحمایتھا من اإلصابة بحمى النفاس
 ألنھ یسبب تلف المخ    
لعدم االصابة بالتھابات الحلق أو اإلنفلونزا   

 ألنھ یسبب أورام فى أعضاء التناسل    


 
  

 لمى اكتب المصطلح الع:  السؤال األول
  

   

  

  

  

  

  

  

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
 

 

 

 

 

 

  لما يلى علل: لث السؤال الثا
  يعتبر ربط قناة فالوب إحدى طرق منع الحمل ؟ -١

   الشخص الذى توجد خصيتاه داخل تجويف جسمه يكون عقيما ؟ -٢
   يمكن أن يولد الطفل سليما فى الشهر السابع من الحمل ؟-٣
   تبدأ قناة فالوب بفتحة قمعية وبها اهداب ؟-٤

  دة ت الجراحية أثناء عملية الواليجب تعقيم األدوا -٥
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